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Előadás központi témája

• Fókusz:

»Területi kohézió



Előadás központi témája

Szükséges –e egyértelmű definíció, vagy elég a 

területi kohézió keretét meghatározni?



A kutatás sokszínűsége és nehézsége

❑Különböző értelmezések a területi kohézió 

fogalmával kapcsolatban

❑Többféle megközelítése

❑Új vagy újszerű fogalmak

❑Definíciók még nincsenek rögzítve



Területi kohézió fogalmi megközelítései, befolyásolási 

tényezők

• Területi kohézió fejlődési folyamata az Európai 

Unióban 

• Az országok más politikai, gazdasági, kulturális 

viselkedésmintával rendelkeznek - A 

különbségek mind befolyásolják a területi 

kohézió értelmezését, megközelítését

• A fogalmi megközelítése több szempontból 

vizsgálható: 

❑egyrészt nemzeti szinten 

❑másrészt ágazati megközelítés



Területi kohézió fogalmi megközelítései

•A területi sajátosságok az Európai Unió régióin 

belül különböznek, ezért is nagyon nehéz egy 

konkrét definíciót megalkotni. 

•Területi kohézió mint többdimenziós fogalom



Területi kohézió: Szakirodalomban megjelent 

értelmezések

• Nemzetközi szakirodalom: Fogalom nem új felfogás; Régi 

és új elemek kombinációja; Többféle dimenziók 

meghatározása; Kiegyensúlyozás, azaz a régiók közötti 

kölcsönös függőség előmozdítása; Egy és ugyanazon 

területre hatást gyakorló politikák összehangolása; Térbeli 

igazságossági dimenzió; Területi tőke szempontjából 

értelmezve; (Faludi (2004, 2006, 2009); Davoudi (2005, 2007); Camagni (2005); 

Medeiros (2016a,b); Böhme - Gløersen (2011); Zonneveld - Waterhout (2005))

• Hazai szakirodalom: Nem egy új fogalom; Többdimenziós 

fogalom; Területi konvergenciához kapcsolódó tartalom; 

Több mint regionális kiegyenlítés; Hatékonyságnövelő 

eszköz; Területi tőke fogalmának szempontjából egy új 

értelmezés (Kaiser (2010); Pálné (2012); Szabó-Tóth (2016); Illés (2009); Faragó 

(2013); Nyikos Györgyi szerk. (2017); Botka – Péti (2009); Nemes-Nagy (2017); 

Somlyódyné (2014))



Területi kohézió: Szakpolitikai dokumentumokban 

megjelent értelmezések

• Az uniós fogalomhasználatban a területi kohézió 

fogalmának több értelmezési lehetősége; Meghatározások 

tág és széleskörű megfogalmazással rendelkeznek; 

Kulcsfogalom; Többdimenziós  fogalom; Területi 

szempontból közelíti meg a gazdasági és társadalmi 

kohéziót (EC (2004); Comission (2008); Panorama (2008); Panorama (2009); 

EC (2010); Területi Agenda 2020 háttérdok (2011);  EC (2014))

• Hazai területi politika: Területi dimenziók; Területi 

kiegyenlítődéshez kapcsolódó tartalom; Projektekhez 

kapcsolódó alkalmazás (NFGM–VÁTI (2009); NGM (2017))
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A területi kohézió értelmezése, keretrendszerbe 

foglalva
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